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 )كان( هم خَرب أنفسَ  ))كانوا أنفسهم يظلمون   (( :أين وقع هذا الظلم فقالن مِ  ا نفى أم ظلمهم بني م هذا لَ 
  ،والواو امسها

  كانوا يظلمون أنفسهم  .. (وأنفَسهم) مفعول (يظلمون) ... :الطالب
   .وعة منصوبةلكانت مرفُ  اكيدً ، طيب لو كان تأالواو كانوا )كان(اسم  ،ال :الشيخ

  .ن باب االشتغالمِ  )لمونيظْ (منصوبة ب :الطالب
  ؟إبراهيمما تقولون اآلن توافقون يا  ؟ن باب االشتغالمِ  :الشيخ

    اخلرب اجلملة ...: الطالب
  ؟من باب االشتغال .. نقول ؟فيها نقولايش  )همأنفسَ (الكالم على  :الشيخ

  ..ما فيه ضمري ...: ال الطالب
  :مالكاالشتغال يقول ابن  وال فيه اشتغال ألنّ  )ونميظل(ـم لد مفعول مقَ  اإذً  :الشيخ

  لفظ أو احملل عنه بنفس    لشغَ  سابق فعًال  اسمٍ  رُ مَ مضْ  إنْ      
 )يظلمونـ(مفعول مقدم ل )أنفسهمـ(ا هنا فول وهلذا مسيناه اشتغال أم االشتغال ال بد يكون ضمري يف الفعل املشغُ 

ر اآليات هذه فائدة صل يعين أواخِ اة الفواِ اعَ رَ الفائدة اللفظية مُ  :ة معنويةدَ ة وفائِ ي دة لفظِ ائِ ها له فائدتان فَ وتقدميُ 
 ْصرة احلوالثاين الفائدة املعنويّ  ،هات مع ما قبلها وبعدَ بَ ولكن كانوا يظلمون أنفسهم ما تناسَ  :لو قال ،ةي لفظِ 

لذين ظلموا ولكن كما قال تعاىل يف آية أخرى م اوا إال أنفسهم نعم فهم يف احلقيقة هُ مُ اص يعين ما ظلَ واالختصَ 
  .ا حنن ما ظلمناهم نعمأم  ))اهم ولكن كانوا هم الظالمين نَ وما ظلمْ  ((
   .. قصة نوحما ورد يف ... يف قوم نوح يعين جعل السياق هذا  ..يا شيخ تقدير  :طالبال

  : اي نعم وش فيها؟الشيخ
من املذكورين  فكال هؤالء اللي ذُكروا،  وفرعون وهامان قارونو ن قبلهم عاد ومَ  ورينن املذكُ مِ يعين  فمنهم: الطالب

  ...هله وجْ قوم نوح اآلن  رذكْ  الرتتيبعلى  نا بذنبه فمنهم ترتيب يعينأخذْ 
  .الضمري على أقرب مذكور :تقولأن ن الناس يعين أنت تريد يعين على كل حال مِ ما يهم  :الشيخ
  التعذيبعلى حسب  ر العذاب بالتسلسلذكَ  ب القرءانتسلسل ترتي همث ترتيباي  :السائل
   .ل هؤالءرتتيب ألن شعيب قبْ ما هو ذا ال من أخذته الصيحة نقول كثمودولِ  :الشيخ

   .قوم شعيب مدينلِ الصيحة تصلح لشعيب  .. :الطالب
ن أخذته الصيحة منهم مَ ف ،ارونقه قبل تصلح ألن أو  ؟ اللثمود وال هنا ح نا الرتتيب ما تصلُ يْ إذا راعَ  :الشيخ
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 فكال( :املؤلف يقول ومنهم السيما أن(  من املذنبني على كل حال املسألة بسيطة ما من املذكورين لو قال فكال 
  .فيه مثال هلذا وهذاأنه دام 

  ؟ن الفوائدنا مِ بْ آخر ما كتَ  ؟))نا منها آية بينة ولقد تركْ  ((أظن على 
   .... :الطالب
  ؟السبب )؟ ذكرنا فيها إثباتمبا كانوا يفسقون( ... ؟ونكتبي م الليايش عندك ؟ائدفو ما أخذنا  :الشيخ

  .......اي ذكرنا  :الطالب
  طيب  )) ا منهانَ د تركْ ولقَ ((  :على قولهإًذا  :الشيخ
  الفوائد

َنًة ِلَقْوٍم يـَْعِقُلوَن  (( :قال اهللا تعاىل  َها آيًَة بـَيـ ا اآلية حكمة اهللا ن فوائد هذمِ  ]35[العنكبوت:))َوَلَقد تـَرَْكَنا ِمنـْ
  ) يعىن املراد إبقاء.نا منهاولقد تركْ (إبقاء آثار اآليات سبحانه وتعاىل يف 

 لقوم يعقلون  (( :ه ال ينتفع باآليات إال ذوو العقول لقولهومن فوائدها أن((.  
ن أين مِ  ،ن نعمة اهللاما كان أعقل فهو مِ ن نعمة اهللا عليه كله مِ  فإن  اإلنسان عقًال ِيت و ومنها فائدة العقل فكلما أُ 

  ها اهللا عز وجل طيب به يف اآليات اليت تركَ  عُ فِ ه ينتَ ن كون صاحبِ مِ  ؟العقل فائدة ذناخ
إىل  ]36[العنكبوت:))َوِإَلى َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعْيًبا فـََقاَل يَا قـَْوِم اْعُبُدوا اللَه َواْرُجوا اْليَـْوَم اآلِخَر  (( :مث قال
 :الرمحة واحلكمة يدل علىالرسل  إرسالَ  ال الرسل فإن ه يف إرسَ رمحة اهللا وحكمتِ  ن فوائد هذه اآلية إثباتُ مِ  آخره

 ؛ا الرمحة فظاهرةأم  ألن ه ال ميكن للعباد أن ينتفعوا بعقوهلم يف التعب العبادات  د هللا عز وجل وهلذا يقول العلماء إن
  .بعد الرسل ةٌ ج  يكون للناس على اهللا حُ ال ئَ وأما احلكمة فلِ  ،توقيفية

 ومن فوائد اآلية أن  ن قومِ ا يكون مِ غالبً  النيب كروا يف القرآن كله يعَ األنبياء الذين ذُ  ه ألن إلى  (( : فيها بقولهرب
الذي  ن د منها فائدة أخرى وهي أل وَ يتَـ إىل نرجع يعين وما أشبه ذلك واحلكمة من هذا ))  اهمأخَ  ((و ))قومه 

  .وهبُ ذ وه ويعينوه وال يكَ دُ اعِ سَ ا بني قومه ألجل أن يُ الرسول معروفً  ينبغي أن يكونَ 
  )). اعبدوا اهللا((  :همن فوائد اآلية وجوب عبادة اهللا لقولِ 

  .))وا اليوم اآلخر وارجُ  (( :منها وجوب االستعداد لليوم اآلخر لقولهو 
  ؟حاليوم اآلخر واضِ  ومنها إثباتُ 

  .واألصل يف النهي التحرمي ))وال تعثو في األرض مفسدين  (( :هرمي اإلفساد يف األرض لقولِ ومنها حت
 رباألوامِ  ؟اإلجيايب بأي شيء :ع بني األمرين اإلجيايب والسليبالشرائع جتمَ  ومنها أن،  والسليب بالنواهي يعين أن 
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ه األوامر وال تناسبه بُ اإلنسان قد تناسِ  ألن  ؛ هذاإال  العباد حُ لِ صْ وال يُ  ،هو جمرد أفعالو وك مرُ الشرائع أفعال وتُـ 
بني األمر يف شرائَعه ع اهللا سبحانه وتعاىل ه األوامر فجمَ بُ ل عليه وال تناسِ هُ النواهي وقد تناسبه النواهي فتسْ 

  .والنهي
ي د املعنوي باملعاصِ ل اإلفساهذا اإلفساد يشمَ  نا يف التفسري أن وذكرْ  ؟فساد يف األرضاإل: حترمي قلناومنها 

  واإلفساد احلسي بالتدمري واإلهالك 
ن فوائد هذه اآلية بيان ما يعانيه الرسل مِ  ))هم جاثمين هم الرجفة فأصبحوا في دارِ تْ ذَ وه فأخبُ فكذ  (( :مث قال

 غُ ه يبلُ ن أ تكذيب اإلنسان الذي على حقّ  أن  وال ريبَ  ))فكذبوه  (( :هم لقولهعليهم الصالة والسالم من أقوامِ 
  . على النفسني ليس َ  ونه هذا أمرٌ بُ اخللق مث يكذ  ةِ حَ إنسان معه احلق واآليات وجاء ملصلَ  ،غلَ يف نفسه كل مبْـ 

 ؟ أن التسلية كيف هذه  ؟م كيف ذلكضوا يف دعوِ ورِ الدعاة إىل اهللا عز وجل إذا عُ  ةُ يَ من فوائد اآلية أيضا تسلِ 
 ت رسلٌ بَ ذ وك فقد كُ بُ ذ كَ وإن يُ  ((ي اهللا النيب عليه السالم مبثل هذا ل سَ هلذا يُ ، و وىلن باب أبوا فهم مِ ذ الرسل كُ 

ت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا بَ ذ ولقد كُ  (( ))وا بالبينات والزبر والكتاب المنير من قبلك جاءُ 
الرسل عليهم الصالة والسالم  ا هو طريقُ هذ ب فإن ذ كَ ن أن يُ ف مِ ي أن يأنَ الداعي إىل اهللا ال ينبغِ  ))وأوذوا 

  .هميكونوا مثلَ هم سوأتباعُ 
ا إذا أم  ،عاطفة ؟ايش (فأخذم( :ن الفاء يف قوله: إإذا قلنا ؟ب هذا مَىت ذ كَ وبة للمُ قُ يل بالعُ جِ د اآلية التعْ ن فوائِ مِ 

  .ر عن السببب قد يتأخ ألن املسب  ؛لّ ا سببية فال تدُ قلنا: إ
  .هملِ سُ رُ ة املكذبني لِ وائد اآلية حكمة اهللا عز وجل يف عقوبَ ف ها مننومِ 

 نَـ اهللا تعاىل مُ  نّ ما ألَ لْ ا وال ظُ رً وْ العقوبة ليست جَ  ومنها أن أحدً  مُ عن الظلم وال يظلِ  هٌ ز ون حبقّ بُ هؤالء يعاقَـ  ا فلوال أن 
  .هم اهللاما عاقبَ 

م قبيلة كبرية قوْ  ؟عددهم ؟وكم هم ))ارهم جاثمين فأصبحوا في د (( :ومنها قدرة اهللا سبحانه وتعاىل لقوله
  .كن فيكون  :يقول له اه إذا أراد شيئا فإمن ه وأن ة وهذا دليل على قدرتِ هم اهللا تعاىل يف حلظَ أبادَ 

 ا مِ  ار ملَجأ لإلنسان يلجأُ الد )يف دارهم( :ن قولهخذ مِ ؤْ ن اهللا تُـ مِ  عُ املالجئ ال تنفَ  ومنها أن ن عدوه هالكن 
  أصبحوا يف دارهم : لهذا قالنسبة إىل اهللا ال متنع وال تنفع فبال

ُهْم َعنِ  َوَعاًدا َوثَُموَد َوَقْد تـَبَـيَن َلُكْم ِمْن َمَساِكِنِهْم َوزَيَن َلُهمُ  ((  :مث قال تعاىل ْيطَاُن َأْعَماَلُهْم َفَصدالش 
 ،ن مضىار بأحوال مَ بَ تِ ي االعْ ه ينبغِ أن  :ًال ن فوائد هذه اآلية أو مِ  ]38[العنكبوت:))السِبيِل وََكانُوا ُمْسَتْبِصرِيَن 

  .واظُ عِ وا واتّ يعين فاعتربُِ  ))ن لكم من مساكنهم وقد تبي  (( ؟ن أين تؤخذمِ 
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ع وم ))ا قوة ن أشد من مَ  (( :م قالوان أقوى عباد اهللا حىت إ ا مِ عادً  قدرة اهللا سبحانه وتعاىل ألن  ومنها بيانُ 
  ؟ف األشياء ما هيهم اهللا بألطَ ذلك أهلكَ 

  : الريحالطالب
ه اهللا سبحانه وتعاىل وأن  ال قدرةِ مَ هذا على كَ  فدل  ،هم اهللا ان ألطف األشياء أهلكَ الريح اللي هي مِ  :الشيخ

  .قوة اهللام بشيء بالنسبة إىل ت قوُ ن القوة فليسَ مِ  مهما بلغ الناسُ 
  .))وزين لهم الشيطان أعمالهم  (( :هلقولِ  آدمعلى بين  طُ ل سَ يطان قد يُ الش ن فوائد اآلية أن ومِ 
هذه األعمال  ا تدل على أن أ  )ن أعماهلمزي ( :قوله م أن نا نفهَ ن كلّ ني األعمال وأظُ يِ ير من تزْ ن فوائدها التحذِ ومِ 

ما هو الضابط لتزيني الشيطان قد  :قائلٌ  إذا قال ،ن تزيني الشيطانب احلذر مِ جِ ت فيَ نَ يـ ها زُ ها قبيح لكن أصلُ 
فما هو  عز وجلن تزيني اهللا ن تزيني الشيطان أو مِ فال أدري هل هو مِ  فسي فأفعلين يف نزِ ى هذا العمل ويَ أهوَ 

شريعة اهللا فهو ا لِ ن تزيني الشيطان وإن كان موافقً فهو مِ اهللا  خالف شريعةِ  إذا كان هذا العملُ  :الضابط ؟طالضابِ 
  .ني الشيطانيِ ن تزْ اية اهللا وليس مِ ن هدمِ 

  .))وزين لهم الشيطان أعمالهم  (( :لقوله آدمها على بين ني وتأثريِ الشياطِ  ومنها إثباتُ 
  .م فاعلون حقيقةإليهم فمعىن ذلك أ  بَ سِ ة األعمال إليهم فإذا نُ ة يف نسبَ ي على اجلربِ  ومنها الردّ 

 أعمالهم ن لهم الشيطانوزي  (( :هالعبد لقولِ  لِ َال ضَ ا لِ سببً  ونُ يئة قد تكُ األعمال الس ا أن ومن فوائد اآلية أيضً 
 هم فصد((  َوال ريب  أن  لضالل العبد  ا سببٌ األعمال السيئة أ))  اُهْم َوَجَعْلَنافَِبَما نـَْقِضِهْم ِميثَاقـَُهْم َلَعن

 ر واألعمال السيئة جيُ  ]13[املائدة:)) وا َحظا ِمما ذُكُروا بِهِ ِه َوَنسُ قـُُلوبـَُهْم قَاِسَيًة ُيَحرُفوَن اْلَكِلَم َعْن َمَواِضعِ 
  .سبب معصيتهبعن احلق  - والعياذ باهللا-ى اإلنسان ا حىت يعمَ بعضها بعضً 

 فإن  ))وكانوا مستبصرين  (( :ن قولهن أين تؤخذ؟ مِ عن السبيل مع البصرية مِ  د الص  ةُ ن فوائد اآلية بشاعَ ومِ 
-لكن  دّ أال يصُ  دِ دَ واملستبصر كان بصَ  ،م وقد كانوا مستبصرينهُ يعين فصد  )قد(ملة هنا حالية على تقدير اجل

  .وا عن سبيل اهللاد هلم أن يصُ  بَ ف املانع هو الذي أوجَ عْ ة السبب وضَ و قُـ  - والعياذ باهللا
د أي للعهْ  )السبيل( :يف قوله )ال( طب أعين أن ه املخامُ ا يفهَ ن فوائد اآلية استعمال أو اعتبار داللة األلفاظ مبَِ ومِ 

وهو   ،ة اخلطابه من داللَ ه يف ذهنِ ال على ما يفهمُ املخاطب قد حيَُ  دليل على أن  هالعهد الذهين ففي ؟العهود
 : ال إام فيها ما دام هناك شيءٌ قلنا ؟سبيلها إام عن السبيل ما ندري أي هذه اآلية في :كذلك فلو قال قائل

   ه ليس فيها إامب فإن ود للمخاطَ معه
ِقيَن َوقَاُروَن َوِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوَلَقْد َجاَءُهْم ُموَسى بِاْلبَـيـَناِت فَاْسَتْكبَـُروا ِفي اَألْرِض َوَما َكانُوا َسابِ  (( :مث قال
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  .وفرعون وهامان قارونهؤالء الثالثة األشخاص  مّ فيه ذَ  ]39[العنكبوت:))
ويف  ،ه املالطغيانِ  سببُ  ونقارُ ففي  ،ئاسةاه والر ون اجلَ الطغيان قد يكون املال وقد يكُ  بَ سبَ  أيضا أن  ومن فوائدها

  .سبحانه وتعاىلار اإلنسان عن طاعة اهللا بَ استكْ  بُ ان السببان مها سبَ وهذَ  ،اسةئَ والر  فرعون وهامان اجلاهُ 
  .))بالبينات  موسىولقد جاءهم  (( :م لقولهصلى اهللا عليه وسل موسىة رسالَ  ها إثباتُ ومن فوائدِ 

 ؟ن بين إسرائيلو مِ فرعون هُ  ،ول إىل فرعون وإىل بين إسرائيلرسُ  موسى ومن فوائدها أن  
  : الالطالب
وكان النبي  (( :كيف جنمع بني هذا وبني قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،  من األقباط ؟ن أينمِ  :الشيخ

 ؟ىل بين إسرائيلل إىل فرعون وإِ سِ رْ هم بنو إسرائيل وموسى أُ  موسى وقومُ  ))ة يبعث إلى قومه خاص  
حىت خيرجوا  ................. ستعبدهميومبا أنه كان ... مصر مملكة فرعون اللي هم بين إسرائيل، . :الطالب

  ..... معه
   ؟اإليهما مجيعً ل رسَ ي احلكمة أنه يُ ضِ دخول بين إسرائيل يف مملكة فرعون تقتَ  يعين أن  :الشيخ

   .هم ويستعبدهمعنفرعون كان مي :الطالب
   .ن أن يأخذ بين إسرائيل معهمِ  موسىا ومنع أيضً  ،أي نعم :الشيخ

   ......... :الطالب
ون الذي يكُ مثًال فرعون فكيف  َمن؟ إىل ل الرسالة إىلأصْ  بين إسرائيل مع أن ع لِ يكون فرعون تابِ  اطيب إذً  :الشيخ

  عصام ؟كايش امس نرجع إىل ما قاله اإذً  ؟بعأصل هو التا له
  ..... :الطالب
ن له السيطرة عليهم هذا لح مَ ن إصالح بين إسرائيل حىت يصْ ه ما ميكِ أن  يعين إًذا نرجع إىل هذا نقول: :الشيخ

   ؟همرادُ 
  ... ))ن على الذين استضعفوا في األرض ونريد أن نمُ  (( :قوله تعاىل :الطالب
إىل فرعون هي بل  ،إىل فرعون وإىل بين إسرائيل ؟نمَ  الرسالة إىل كلنا متفقون على أن   نان أنّ املهم اآل :الشيخ
   . نعمأصًال 

   ......... :الطالب
  .كلها تدل على أن أصل الرسالة إىل فرعون  )إىل فرعون موسىأرسلنا (اآليات  دعاه إىل اهللا بل إن  :الشيخ

 صرةنُ ركون إليه و ة إليه و ي ه فيهم محِ أن يرسل إىل أقوام األنبياء ألن  ..كمته ن اهللا سبحانه وتعاىل حيقال إ :الطالب
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ك بين إسرائيل يف هذا نشأ يف كنفه فشارَ هو اللي رباه باعتباره باعتباره  يل إليهة وما محي وهنا يف فرعون له أيضً 
  .ماحلكْ 

كان النبي يبعث إلى قومه   ( :قوله ألول أن الوجه ا :ن أحد وجهنياجلواب مِ  أنا عندي واهللا أعلم أن  :الشيخ
الدليل على  دل  موسىن : إونقول هذا باعتبار األكثر واألعمّ  :ميكن أن نقولص ص خيَُ  مومٍ عُ  ليس أولَ  )ة خاصّ 

 إوميكن أن نقول ،واب ما فيه تكلف فرعون وإىل بين إسرائيل وهذا اجلث إىلعِ ه بُ أن : ن  ا مه الرسالة إىل فرعون ألن
دى فرعون ولذلك ما كان هلم تَ إال إذا اهْ  موسىاع بَ ب الرسالة واتـ وا وأن يقوموا بواجِ ل قِ ميكن لبين إسرائيل أن يستَ 

صول إىل بين إسرائيل ه ال ميكن الوُ ألن  ؛فرعون أوال  دَ صِ ن فيكون هذا قُ وْ اهللا فرعَ  طة إال بعد أن أهلكَ لْ ة وسُ دولَ 
ن باب مِ  ح فتكون رسالته هناكما هو الواضِ   كفىيَ  م هذا الرجل أولِ سْ بعد أن يُ  ل الدعوة فيهم إالَال واستقْ 

بين يف لكن ال ميكن حتقيق الرسالة ل إىل بين إسرائيل رسِ عليه الصالة والسالم أُ  موسىالوسائل إىل املقصود يكون 
ن اآليات عليه بعد ما حصل مِ  ىاهللا قضَ  ل أن اهللا عليه والذي حصَ  يَ ي هذا الرجل أو يقضِ دِ إسرائيل حىت يهتَ 

   .والبينات إىل آخره
  .... واألقباط :الطالب
ه بالضرورة إذا آمن ون يف هذا ألن لُ ية فرعون داخِ حتت وَال  اللي يف لبل كُ  مصريف  لياط الاألقبَ  الظاهر أن  :الشيخ

  .السيطرة له عليهم ون ألن نُ مِ ؤْ يُـ فرعون فسَ 
  ...... :الطالب
 ل داللةُ طَ وا قومه فبَ ث النيب إىل مجيع الناس صارُ عِ معناه لو بُ صار ث فيهم عِ ن بُ املراد بالقوم مَ  ن إ إذا قلنا :الشيخ

وا ل إىل أصحاب األيكة وليسُ رسِ ا أُ ه أيضً علينا يف قصة شعيب أن  ر وسيأتينا يف قصة شعيب أو مَ  ،آخر احلديث
األدلة أن  تْ ص دل ص هذا العموم قد خُ  ن : إو أن نقولاألول وه :فاجلواب ،أخاهم :ن قومه بدليل أنه ما قالمِ 

 حممد صلى إال  اة أبدً سل إىل الناس عام ر رسول أُ  لكن ما فيه أيّ  .. ممنهم ه وإىل غريِ ل إىل قومِ رسِ بعض الرسل أُ 
  .اهللا عليه وسلم

ون باآليات البينة دُ ي ؤَ ل يُـ سْ الر  ن فوائد اآلية أن مِ  ))بالبينات  موسىولقد جاءهم  (( :طيب من فوائد اآلية قوله
ن اآليات ما ي مِ وتِ إال أُ  ي بِ ن نَ ما مِ  (( :عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أنه قال وثبتَ  )) بالبينات((  :هلقولِ 

  .)ن البشر ه يؤمِ على مثلِ 
 ةٌ يات اليت مع الرسل رمحَْ اآل ألن  ؟األنبياء أليس كذلك احلكمة يف آياتِ و ة الرمح  ا إثباتُ ها أيضً طيب من فوائدِ 

هذا  إن  :ال يقول قائلحىت احلجة عليهم  ةِ وحكمة إلقامَ  ،همائِ دَ ا الهتِ ل أن تكون سببً رمحة ألجْ  :ةمَ كْ باخللق وحِ 
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كيف يا حسني  الرمحة  ،للرمحة واحلكمة ةٌ نَ م إثبات اآليات لألنبياء فيها متضَ ا فإذً  ،الرسول ما أتانا بآية فهو كاذب
  ؟ن الرمحةم ء األنبياء اآليات يتضَ نقول إعطا

  ...: ما ميكن يتعبدون إال عن طريق طاعة الرسل الطالب
اآليات وسيلة إىل  ألن  .... ،هرمحة اهللا وحكمتِ  ن اآليات اليت أوتيها األنبياء تتضمن إثباتَ أي نعم قلنا: إ :الشيخ
   ؟مة كيف ذلككْ ا حِ وْ وا اآليات اهتدَ ة إذا رأَ اهلدايَ 
  ..... :بالطال

  ياتاآلاء الرسل ة إيتَ مَ حكْ  ،عن حكمة إرسال الرسل نسألما  :الشيخ
  تقوم عليهم احلجة ... :الطالب
  ن؟: على مَ الشيخ

  ...: الطالب
 الواحد منكم .. البالكم يا مجاعة  ، طيب حطواهمقِ ت اآليات على صدْ بتم من قامَ أنتم كذ  :فيقال هلم :الشيخ

  )). بالبينات (( :قال ،بقلبه وجسمهحيضر ر ضَ زم اإلنسان إذا حهذا غلط ال ...ويكون ضر حي
اض عنه رَ ار عن احلق واإلعْ بَ كْ وفرعون وهامان وذلك باالستِ  قارونر هؤالء الثالثة بشاعة كفْ  ن فوائد اآلية أن ومِ 

  .))فاستكبروا في األرض  (( :وهلذا قال
مع  ))وما كانوا سابقين  (( :ن خلقه لقولهه أحد مِ وتُ يفُ  اهللا سبحانه وتعاىل حيث ال قدرةِ  ها كمالُ ن فوائدِ ومِ 

وال ينفع  ( :ه صلى اهللا عليه وسلم يف أذكار الصالةقولِ  ون اهللا وهذا حتقيقُ قُ م ما يسبِ هم وأمواهلِ ائِ يَ هم وكربِ عظمتِ 
  ه تُ رَ ه وكثْـ تُ ه عظمَ عُ ر ال ينفَ م وكثُ فإن اإلنسان مهما عظُ  ) دّ منك الجَ  د ذا الجَ 
ُهْم َمْن خَ َفُكال  (( :وقوله ُهْم َمْن َأَخَذْتُه الصْيَحُة َوِمنـْ ُهْم َمْن َأْرَسْلَنا َعَلْيِه َحاِصًبا َوِمنـْ َسْفَنا ِبِه  َأَخْذنَا ِبَذنِْبِه َفِمنـْ

ُهْم َمْن َأْغَرقْـَنا   اعقوبات فإ هذه ال اهللا يف إرسالِ  قدرةِ  ن فوائد هذه اآلية متامُ مِ  ]40[العنكبوت:)) اَألْرَض َوِمنـْ
  .على القدرة لّ كلها عقوبات تدُ 

الكوارث  نهذه مِ  فيقولوا ال قول هؤالء امللحدين حينما تأيت مثل هذه اآليات يف الوقت احلاضرها إبطَ ومنْ 
ر ويقولون م دَ وتأيت الفيضانات العظيمة اليت تُ  ،هذه مسألة طبيعية :الرجفة ويقولونالطبيعية تأيت الزالزل اللي هي 

وكذلك الرياح  ،ت على األمم السابقةا نوع من العقوبات اليت جرَ يرون أ ون ا و ربُِ ا يعتَ طبيعية م ه كوارثهذ
يفها إىل ل والتدبر يف هذه اآليات ويضِ ض عن التأم عرَ اإلنسان يُ  ن ن موت القلوب والعياذ باهللا أالشديدة وهذا مِ 

  .ل بدون اهللاق وتفعَ هي اليت ختلُ  الطبيعة وكأا على زعمهم كأن  ،أمور طبيعية



 - 8  -

  .مقابلةلِلأو  الباء للسببية ن قلنا إ سواءٌ  ))أخذنا بذنبه  (( :اهللا عز وجل لقوله ةِ حكمَ  ومن فوائد اآلية إثباتُ 
على إثبات األسباب  لّ ن الم للتعليل أو باء للسببية فإا تدُ ا جاءك يف القرآن مِ وكل مَ  ،األسباب ومنها إثباتُ 

  .مكَ واحلِ 
 ن وافقهم مِ ون األسباب ومَ رُ نكِ على اجلربية الذين يُ  ومنها الرد ن مِ ؤْ نُـ  أهل السنة واجلماعة نا حننُ ن األشعرية فإن

  .اهللا سبحانه وتعاىل فيها التأثري قِ هذه األسباب مؤثرة بنفسها ولكن خبلْ  ن نا ال نقول إلكنباألسباب 
 ن جنس العمل هذا على اجلزاء مِ  ومنها أن لِ دَ البَ  ؟االحتمالني يف الباء أي ن جنس العمل مِ  اجلزاءُ  ،ةلَ ابَـ ة واملقَ ي

نية ات الكو اجلزاءات الشرعية واجلزاءَ يف اجلزاء من جنس العمل  أن  واواعلم ،)) فكال أخذنا بذنبه (( :هلقولِ 
ع اليد بالسرقة طْ يف الواقع عقوبات فقَ ها ن قبل الشرع كل مِ  اجلزاءات الشرعية مثل احلدود، احلدود العقوبات املَقدرة

 ه موافِ ال شك أن ا يأخذ، ق للحكمة ألن قُ ن خالف لِ وقطع األيدي واألرجل مِ  اليد وافق للحكمة اع الطريق مُ ط
 قُ  ألن للحكمة  ه بالسيف موافقٌ ورجم الزاين باحلجارة دون قتلِ  ،همديهم وأرجلِ ون على الناس بأيْ دُ ع الطريق يعتَ طا

ا كونيــةالعقوبات الشرعية وال ل وهكذا كُ  ،اــيضً أ ـــفك (( :هة للحكمة ويدل على هذا قولُ قَ موافِ  فإ ذنا ــ أخال
  .))ه بِ ـــبذن

ها له حكمة ن العقوبات ذكرُ غرق هذه األنواع األربعة مِ خْسف و صيحة و و  حاصبا :ا قولهومن فوائد اآلية أيضً 
((  ،ن حتتمِ  )) ن خسفنا به األرضمَ ((  ،من فوق جاءَ  إهالكٌ هذا  ))ا اصبً ن أرسلنا عليه حمَ  (( :ألن قوله

الك باملاء ألجل أن يتبني للناس إهْ  )) نان أغرقْ مَ ( ( :وقوله ،توْ ل والص وْ هذا إهالك بالقَ  )) ن أخذته الصيحةمَ 
 بن أنواع متعددة حبسب حال املعاقَ واحد تأيت مِ  العقوبات ال تأيت من نوعٍ  أن.  
  ما كملنا اآلية؟ ))مهم وما كان اهللا ليظلَ  (( :منها لكن ما وصلنا إىل قولهو 

  كملنا..: الطالب
  : كملناها؟ طيبالشيخ

أو فات السلبية ن الص ها مِ ن وهذه الصفة أظُ  ))هم مَ وما كان اهللا ليظلِ  (( :اهللا لقوله عدلِ  كمالِ   ومنها بيانُ 
  ؟ثبوتيةال

  : سلبية؟الطالب
د النفي ر جَ فمُ  ،ات ثبوتً نَ م ضَ ا إال إذا تَ الصفات السلبية ال تكون مدحً  مرات أن  ةَ علينا عد  ة وقد مر ي بِ سلْ  :الشيخ

ه ال عدلِ  الِ مَ كَ ه ال يظلم فقط بل لِ ليس معناه أن  عن نفسه إذا نفى اهللا الظلمَ  ،اح حىت يتضمن ثبوتً ما هو مدْ 
م عدله ال يظلِ  لكمالِ  هم لكن ر سبحانه وتعاىل على أن يظلِ بل هو قادِ ه غري قادر على الظلم م وليس املعىن أن يظلِ 
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  :وهلذا قالوا يف قول الشاعر ؟ا أليس كذلكالظلم عنه مدحً  قادر على الظلم مل يكن نفيُ  ولو كان غريَ 
  لدِ رْ خَ  ةَ ون الناس حب مُ وال يظلِ       ون بذمة رُ ال يغدِ  ةٌ لَ يـ بَـ أُ               

وكذلك قول  ،ونمُ هم ال يظلِ م لعجزِ يعين أل  يف هذا الباب ذمّ  ؟ ذمح وال عن هؤالء اجلماعة هو مدْ ي الظلم نفْ  
  :الشاعر

  اانَ وإن هَ  يف شيءٍ  ر ن الش ليسوا مِ              ي حسبوا ذوِ ي وإن كانُ لكن قومِ              
  ن هذا أمبل أبلغ مِ  ،ابدً شر أوال فيهم ون الشر لُ ن الشر يف شيء وال يفعَ م مِ يعين ما هُ 

  اانً ـــوء إحســـــل الس ــــة أهاءَ ـــــن إسَ ــــــومِ                ةً رَ مغفِ  مِ أهل الظلْ  لمِ ون من ظُ جيزُ             
ما كه مدح نعم  ه أن نوا هذا ظاهرُ إليهم أحسَ  ا إذا أساءَ رة والسماح نعم وكذلك أيضً فِ وه باملغْ لُ هم أحد قابَـ مَ إذا ظلَ 

يستطيعون  إم ما هم ويقولرُ ه حيتقِ م ألن غ الذن أبلَ مِ  ا لكنه يف احلقيقة ذمّ جزاهم اهللا خريً  :قال يقول األخ عبد اهللا
نعم وإذا  ،أعظم ا من إساءةٍ إليهم قابلوا باإلحسان خوفً  يءَ سِ هم بل إذا أُ وا ألنفسِ رُ وا ألنفسهم أو ينتصِ رُ أن يثأَ 

  :الشاعر وا وهلذا قال نفسرُ ظلموا غفَ 
  اانً بَ كْ ا وُر انً سَ رْ ة فُـ ارَ وا اإلغَ شن                    وابُ ا إذا ركِ قومً  يل مُ  فليتَ                

 م فاملهِ يه بدهلِ  أن اهللا يعطِ متىن جمَُ  م أن على الكمال حىت يتضَ  لّ دُ النفي ال يَ  د إثباتر اا وثبوتً مدحً  نَ م.  
 فأنت  اإذً  ))ولكن كانوا أنفسهم يظلمون  (( :ه بفعل املعاصي لقولهسِ  لنفْ هو الظاملِ اإلنسان  ومن فوائد اآلية أن

ن حيث العموم قد عندنا نفي الصفات مِ ، ما اهللا تعاىل فال يظلِ لنفسك وأم  عليك فعل املعاصي ألنه ظلمٌ  حرامٌ 
  ؟الثالثة هم أيّ يّ ن أَ  مِ فالذي هللاة ي لِ ابِ م القَ عدَ ن النقص وقد يكون لِ م ن الكمال وقد يتضَ م يتضَ 

  .الكمال الطالب:
وقد يكون نفي النقص  ،))وب غُ ن لُ ا مِ نَ وما مس  (( :قد يكون للكمال مثل هذه اآلية مثل قوله تعاىلالشيخ: 

عدم القابلية فهل هذا لِ  ؟م ملاذاا يظلِ ل وهذا اجلدار مهذا اجلدار ال يفعَ  إن  :عدم القابلية مثل أن تقوللِ  ؟اليش
  ْني تَـ يْ ا يف أمثلة البَـ رنْ وقد يكون النفي للعجز مثل ما ذكَ  ،ل هذا الوصف ما يقبَ ه أصًال ألن  ؛ال ؟له مدحٌ 

           ليسوا مِ         بٍ سَ وا ذوي حَ قومي وإن كانُ  لكن ن الش وإن هانا ءٍ يْ يف شَ  ر  
 إن  :ا وهلذا يقول أهل العلم ومدحً ن كماًال م م األول وهو ما تضَ ن هذه األقسام الثالثة إال القسْ مِ  هِ ل وال يكون لِ  

   .اهَ د ضِ  الِ كمَ   إثباتُ  :تلك الصفة والثاين نفيُ  :املراد ا أمران فإن  ةً ه صفَ ى عن نفسِ اهللا تعاىل إذا نفَ 
  ... نفي الظلم عن اهللاأن القول ب :الطالب
م دَ عَ ه ال لِ ال على اهللا لذاتِ إن الظلم حمَ  :ونهؤالء يقول ،يحهذا غلط هذا قول اجلربية هذا ليس بصحِ  ،ال :الشيخ
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ه ف يف ملكِ ك غريه واهللا تعاىل إذا تصر لْ اإلنسان يف مُ  فَ الظلم أن يتصر  ن : إوذلك أم يقولون ،اهللا له ةِ إرادَ 
ه عقوبة بَ فيعاقِ ه يف طاعة اهللا ه وارَ ى ليلَ يع الذي أمضَ ب املطِ م أن يعاقِ لْ هم وليس بظُ وز على زعمِ  فيجُ فليس بظاملِ 

 يقال: اهللا ما  هذا ليس بظلم ألن الكافر وعندهم أن تصر يف ملكِ ف إال  ه اهللايين رِمح ارِ ه وعلى هذا قال السك:    
  ىرَ جَ  مٍ رْ وال جُ  بٍ نْ ما ذَ  ن غريِ مِ       ب الورى ذ عَ لموىل يُـ وجاز لِ                   

  لأَ سْ ه ال يُ ه عن فعلِ ألن          لمُ جيْ  ما منه تعاىل ل فكُ                      
...  بِ  ثبوتية وسلْ ْني م إىل قسمَ تنقسِ  اىلصفات اهللا سبحانه وتع وأن ي وتِ بُ ة فالث تكون إال ه وال ه اهللا لنفسِ تَ بَ ة ما أثْـ ي

 الصفات السلبية وهي تدور على شيئني ،صة نقْ  صفَ وال تكون إال  هنفسِ اه اهللا عن ة ما نفَ ي والسلبِ  ،كمالصفة َ 
نا هذين رْ مشاة املخلوقني نقص وحصَ  إن  :ولو قلنا ،ة املخلوقنيهَ مها النقص والثاين مشابَـ أحدُ  :تدور على شيئني
  .انقصً  رُ بَـ مشاة الناقص يعتَ  ا فإن واحد مل يكن ذلك بعيدً  الشيئني يف شيءٍ 

 ذلك أن  ه ووجهُ لنفسِ  ظاملٌِ  العاصيَ  أن  ))هم يظلمون ولكن كانوا أنفس (( :ن آخرها يف قولهن اآلية مِ مِ  ويستفادُ 
ا مبعىن أن ا معنوي ها نقصً ن نقصِ مِ  وعٌ ا فأنت ممنُ ا حسي ها نقصً من نقصِ  وعٌ ك ممنُ ة فكما أن النفس عندك أمانَ 

به  بَ ذ عُ  ءٍ يْ فسه بشَ ن قتل نا وهلذا مَ مً ه كان ذلك حمر ه أو يسيء إىل بدنِ عَ بُـ صْ ه أو أُ أن يقطع يدَ  اإلنسان لو أرادَ 
عذيب مبا يد يف النار والت لِ خْ ل الغري يف الت ل النفس كقاتِ قاتِ  النيب صلى اهللا عليه وسلمل عَ فجَ  ،اا خملدً يف جهنم خالدً 

 بُ ومن يرغَ  (( :ن هنا نعرف معىن قوله تعاىلومِ  ،هه ظامل لنفسِ ى اهللا فإن ن عصَ مَ  كل   :وعلى هذا نقول ،به لَ قتَ 
 ه نفسَ  هَ فِ ن سَ إال مَ  إبراهيم ةِ عن مل((  وأن  سفَ  إبراهيم ةِ العدول عن مل ر عَ ن حيث ال يشْ م للنفس مِ لْ ه ظُ ه ألن
   اناإلنسَ 

  َكَمَثِل اْلَعنَكُبوِت    - ا يرجون نفعهاأصنامً -  َمَثُل الِذيَن اتَخُذوا ِمْن ُدوِن اللِه َأْولَِياءَ  (( :مث قال تعاىل
شيء يه بِ ه وهو عبارة عن تشْ بَ ل مبعىن الش ثَ َـ فامل ،ًىن ا ومعْ نً ه وزْ بْ ه وشِ بَ ل هي كشَ ثْ ل ومِ مثَ "  ]41[العنكبوت:))

وإن كانت ال  ؟مفهوما رً ا وتصو ا وبيانً وضوحً  يزيدهاات وسَ يل املعقوالت باحملسُ ثِ متَْ  يء حمسوس ألن ول بشَ معقُ 
أي  ))الذين اتخذوا أولياء  مثلُ  (( :وقوله ،ىاوَ به تتسَ  تْ هَ بـ ي شُ ن هذا الوجه الذها مِ وجه لكن  ن كل اوى مِ سَ تتَ 

ع ا ف ة والد رَ صْ ك بالن عُ الذي ينفَ  ها كالويل ون نفعَ ا يرجُ يهَ دِ عابِ  وا أولياء ألن ام وُمس واملراد باألولياء األصنَ  ،ياءَ وا أولِ جعلَ 
  م هم ا أولياء حيث إوأيضً  ،ب اخلري وما أشبه ذلكوجلْ 


